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Resumé 
 
Denne undersøgelse omhandler samspillet mellem planer for integreret 
bytransport (planer for bæredygtig byforvaltning (Sustainable Urban 
Management Plan, SUMP'er)/planer for bæredygtig bytransport (Sustainable 
Urban Transport Plan, SUTP'er)) og EU's samhørighedspolitik. Efter en 
redegørelse for begrebet SUMP'er og transportens/bytransportens rolle i 
samhørighedspolitikken analyseres i otte casestudier sammenhængen 
mellem planlægning af integreret bytransport og finansiering af 
transportpolitikker/–projekter under samhørighedspolitikken. Endelig gives 
der ud fra undersøgelsens resultater nogen politiskhenstillinger, herunder i 
forbindelse med forslagene til reformen af samhørighedspolitikken fra 2011.  
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SAMMENDRAG 
Baggrund 
EU's samhørighedspolitik spiller en væsentlig rolle med hensyn til at forbedre Unionens 
konkurrenceevne i almindelighed og konkurrenceevnen i de svageste af Unionens 271 
regioner i særdeleshed. Gennem strukturfondene (Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, EFRU, og Den Europæiske Socialfond, ESF) og Samhørighedsfonden 
investerer EU i tusinder af projekter inden for forskellige økonomiske sektorer, som 
vedrører kulturelle og sociale spørgsmål i alle EU's regioner. Det overordnede budget på 
347 mia. EUR for finansieringsperioden 2007-2013 udgør den største enkeltstående kilde til 
finansiel støtte på EU-plan til investering i vækst og arbejdspladser. De instrumenter, som 
anvendes til at uddele midlerne til ansøgere, kendt som operationelle programmer (OP'er), 
bliver udarbejdet af medlemsstaterne og vedtaget af Europa-Kommissionen. 
 
Rundt regnet en fjerdedel af disse 347 mia. EUR (den totale sum til 
samhørighedspolitikken) er bevilget til transportområdet. Kun 2,3 % af denne sum er 
bevilget til deciderede bytransportprojekter. Ikke desto mindre bor ca. 70 % af den 
europæiske befolkning i byområder, og denne andel stiger fortsat. I alt er 8,1 mia. EUR 
blevet bevilget til projekter for bytransport under OP'erne. Hvert OP er sædvanligvis støttet 
af en enkelt fond, dvs. en af strukturfondene eller Samhørighedsfonden. OP'erne bliver 
forvaltet af nationale ministerier, regionale myndigheder og lokale råd, som er blevet 
udpeget til at være den forvaltende myndighed (FM) for et givent OP af den pågældende 
medlemsstat.  
 
Herudover findes der særlige støtteinstrumenter til de med samhørighedspolitikken 
forbundne standard-OP'er, som delvist er finansieret af Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB). Fem af disse bør nævnes i forbindelse med finansiering af projekter for bytransport. 
Jaspersinitiativet (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner) yder de 12 nye 
medlemsstater teknisk bistand i forbindelse med større infrastrukturprojekter af høj 
kvalitet. Jessicainitiativet (fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i 
byområder) har fokus på støtte til byudvikling og –fornyelse. ETC (europæisk territorialt 
samarbejde) er ofte forbundet med INTERREG IVC-programmet, som yder støtte til 
regionale og bymæssige transportnet ved at formidle viden om de mest effektive metoder. 
URBACT II er et udvekslings- og læringsprogram, som fremmer integreret, bæredygtig 
byudvikling. Og endelig er der EPSON (europæisk observationsnetværk for territorial 
udvikling og samhørighed), som yder bistand til politikudvikling på området for territorial 
samhørighed.  
 
I hvidbogen om transport (Europa-Kommissionen 2011d) foreslås det, at man undersøger 
muligheden for en ramme for EU-støtte til en gradvis gennemførelse af planer for 
bytransport i europæiske byer. Der fokuseres altså klart på samspillet mellem 
samhørighedspolitik og bæredygtige planer for bytransport. Ligeledes henviser man i 
hvidbogen til begreberne "planer for bæredygtig byforvaltning" (SUMP'er) eller "planer for 
bæredygtig bytransport" (SUTP'er), som er vidtspændende planlægningsinstrumenter, der 
tager sigte på anvendelsen af samtlige transportmidler i byer og deres omegne. Begrebet 
SUMP'er er allerede blevet fremhævet i to tidligere EU-dokumenter – grønbogen "På vej 
mod en ny kultur for mobilitet i byer" (Europa-Kommissionen 2007a) og handlingsplanen 
for bytrafikken (Europa-Kommissionen 2009). 
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Mål og aktiviteter/tiltag 
Målet med denne undersøgelse er at nå frem til en klar forståelse at begreberne byområde, 
bytrafik og SUMP'er (eller SUTP'er) i Europa. Tillige analyseres sammenhængen mellem 
samhørighedspolitik og SUMP'er. 
 
Undersøgelsen har to metodologiske grundlag: Først gennemgås den væsentligste litteratur 
og derefter undersøges otte skræddersyede casestudier, ud fra hvilke man påviser en mulig 
sammenhæng mellem OP'er og SUMP'er. Faktisk er kun to tredjedele af de i OP'erne 
identificerede projekter officielt en del af en plan for bæredygtig bytrafik eller tilsvarende 
transportudviklingsplan. De otte casestudier omhandler fire konvergensregioner: 

 Cluj Napoca (Rumænien), 

 Halle (Tyskland),  

 Krakow (Polen) og 

 Tallinn (Estland),  
 
tre regioner omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse:  

 Barcelona (Spanien), 

 Liverpool (Det Forenede Kongerige) og 

 Rennes (Frankrig),  
 
og én grænseregion omfattet af målet om europæisk territorielt samarbejde:   

 Strasbourg/Kehl (Frankrig/Tyskland).  
 
Konklusioner og henstillinger 
Litteraturen om SUMP'er definerer flere kriterier, som karakteriserer sådanne planer. I 
denne undersøgelse påvises det, at kun et fåtal af de undersøgte planer lever op til alle 
disse kriterier. Overordnet set viser undersøgelsen, at tilknytningen mellem 
EU-samhørighedspolitikkens instrumenter og lokal- eller regionalplaner for bytrafik varierer 
betydeligt i de analyserede casestudier. I tilfælde, hvor der ikke findes nogen rigtig SUMP, 
finansierer et OP oftere transportinfrastrukturforanstaltninger frem for 
forvaltningsforanstaltninger (Halle, Tallin). I Liverpool og Krakow spiller projekter for 
bæredygtig bytrafik en vigtig rolle i OP'erne, til trods for at de ikke formelt set er en del af 
bytrafikplanen.  
 
Endvidere viser Liverpool-casen det fordelagtige i at anvende bottom-up-metoden ved 
gennemførelse af OP'et: Lokale aktører indgiver forslag til specifikke projekter, som så 
vurderes i forhold til, hvad det pågældende OP prioriterer. På grund af de komplekse 
støtteordninger, som sikrer fleksibilitet med hensyn til at imødekomme regionens behov, er 
det dog ofte vanskeligt for potentielle støttemodtagere at overskue og forstå disse 
betingelser og samspillet mellem de forskellige former for økonomisk støtte.       
 
Planlægningsmyndighederne for lokaltransport er ofte ikke bevidste om mulighederne for 
økonomisk støtte i henhold til OP'erne og tager derfor ikke disse op til overvejelse, når en 
plan for (bæredygtig) bytrafik udarbejdes. Årsagen hertil synes at være forskelle i det 
geografiske anvendelsesområde: OP'er har fokus på regional eller national udvikling, mens 
lokalplaner tager sigte på byområder. 
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Derfor henstilles det, at der tages skridt til at øge byplanlægningsmyndighedernes 
bevidsthed om de OP'er, som dækker deres kommuner, samt til at oprette enheder, som 
skal sørge for at forbinde relevante OP'er, dvs. dem, der har byudvikling til formål, med 
potentielle nye SUMP'er. Dette omfatter: 

 at tilvejebringe omfattende, men alligevel skræddersyet information til 
potentielle støttemodtagere,  

 at sørge for udveksling mellem forvaltningsmyndighederne for storbyområder og 
transport og nuværende/potentielle støttemodtagere, f.eks. ved regelmæssigt at 
afholde "rundbordsdialoger", 

 at gøre oprettelsen af en SUMP til en betingelse for OP-støtte til 
bytransportforanstaltninger,  

 at udstede retningslinjer for SUMP'ers indhold og gennemførelse, som tager 
hensyn til nærhedsprincippet og kommunernes planlægningsmyndigheder,  

 at tage hensyn til den forventede udvikling i retning af faldende 
befolkningstal, som forventes i forhold til mange – men ikke alle regioner, når der 
skal tages beslutninger vedrørende (nye) OP'ers fokus- og prioritetsområder, idet 
sådan en udvikling vil ændre en regions transportbehov.  

 
Endvidere spiller god forvaltningspraksis en væsentlig rolle i forbindelse med udarbejdelsen 
af både OP'er og SUMP'er. Dette betyder blandt andet, at potentielle støttemodtagere ikke 
må opfatte de administrative og rapporteringsmæssige krav samt revisionskravene til at få 
tildelt støtte som værende bureaukratiske hindringer. Med henblik på at forbedre 
forvaltningspraksis og samarbejdet mellem nuværende OP'er og forvaltere af SUMP'er, 
henstiller man derfor, at: 
 

 der er et krav om samordning mellem FM'er og forvaltere af SUMP'er, også selvom 
der ikke umiddelbart består nogen sammenhæng mellem OP-transportprojekter og 
bytransport,      

 der etableres institutionelle rammer, som skal hjælpe til at fremme 
kommunikationen mellem FM'er og forvaltere af SUMP'er. En mulighed kunne være 
at oprette et nationalt kontaktpunkt for SUMP'er, der skal oplyses om de OP'er, som 
findes i det pågældende land, og fremsende sådanne oplysninger til forvaltere af 
SUMP'er,   

 ethvert OP-projekt, som kan påvirke bytransporten, bliver inddraget i SUMP'en med 
henblik på at gøre den mere omfattende og effektiv, 

 der foretages en vurdering af, om det er muligt enten at forenkle de administrative 
regler for ansøgning om støtte fra OP'erne eller at uddanne 
transportforvaltningsmyndigheder og potentielle støttemodtagere, således at de kan 
overkomme den hindring, som bureaukrati udgør eller kan synes at udgøre.      

 
Der kan drages tre vigtige konklusioner ud fra denne undersøgelse vedrørende styrkelsen 
af forbindelsen mellem den samhørighedspolitik, der er gennemført under OP'erne, og 
bæredygtig bytransport. For det første bør spørgsmål af strategisk og meget væsentlig 
karakter identificeres af OP'et, eftersom disse programmers geografiske 
anvendelsesområde er større (dvs. det dækker et land eller en region), og de kan tage 
større regionale aspekter i betragtning, som involverer et byområdes omkringliggende 
egne, for hvilke der bør udarbejdes en SUMP.    
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For det andet skal de nuværende projekter for bytransport udvikles på et lokalt plan efter 
bottom-up-metoden og efter en strengt deltagerbaseret og integrerende fremgangsmåde. 
Måden hvorpå sådanne projekter vil kunne matches med de identificerede strategiske 
målsætninger og højtprioriterede spørgsmål, skal diskuteres blandt aktører på begge 
niveauer, dvs. forvalterne af OP'et og den planlægningsmyndighed, som er ansvarlig for 
SUMP'en.       
 
Dette fører os til den tredje konklusion: Det er vigtigt at skabe og lette kommunikation 
mellem de myndigheder, som forvalter og planlægger OP'et og SUMP'en. Casestudierne 
fremhævede en række succesfulde kommunikationsmuligheder. En strategisk tilgang, som 
altid er realisabel, er at oprette en institution (som for eksempel et koordineringsråd), hvis 
medlemmer udgør repræsentanter for såvel de forvaltende myndigheder og 
planlægningsmyndighederne som for dem, som kan modtage støtte i henhold til OP'et og 
SUMP'en. I andre tilfælde var institutionelle strukturer, som fandtes inden oprettelsen af 
OP'et og/eller SUMP'en, i stand til at lette kommunikation. Hvor udvekslinger mellem 
kommuner og regioner allerede var blevet foretaget gennem en længere periode, kunne ad 
hoc-arbejdsgrupper for eksempel nemt nedsættes med henblik på at behandle nye 
problemstillinger, som krævede samarbejde mellem forvalteren af OP'et og forvalteren af 
SUMP'en. Endelig kunne et samarbejde også organiseres af personer, som var involverede i 
både OP'et og SUMP'en.   


